Notulen van de jaarvergadering gehouden op
woensdag 30 januari 2019 in de kleine zaal van
het Buurtschapshuis

Aanwezig namens het bestuur: Martin Keuper, Henrike Bulsink, Ron Smits, Monique
Wijshoff, Jurgen Pasman, Johnny Wildenbeest, Marieke te Lindert en Anniek Ankersmit
Leden: 25 aanwezige leden, volgens de presentielijst welke bij het secretariaat ter inzage ligt.
1. Opening
Voorzitter Martin Keuper opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen welkom. Bedankt
voor het trotseren van code geel. Welkom aan onze koningin, bedankt voor de aanwezigheid allen.
2. Mededelingen
Zijn er niet.
3. Notulen van de jaarvergadering gehouden op woensdag 31 januari 2018
De notulen worden voorgelezen door secretaris Anniek Ankersmit. De aanwezige leden hebben geen
op- of aanmerkingen. Hierna worden de notulen vastgesteld middels ondertekening door voorzitter
en secretaris.
4. Jaarverslag over het jaar 2018
Alle leden hebben het jaarverslag kunnen lezen dat op de uitnodiging is gedrukt. Er zijn geen op- of
aanmerkingen.
5. Financieel verslag over de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018
- Toelichting penningmeester
Ron deelt het overzicht van het financieel verslag uit aan alle aanwezigen en vertelt dat de centen in
het overzicht zijn weggelaten en de cijfers dus zijn afgerond. De penningmeester geeft uitleg over de
inkomsten en uitgaven. 2018 wordt vergeleken met 2017.
Er zijn een paar grote verschillen en dat begint met het toneel. In 2017 was toneel + loterij een
positief cijfer van 3700 euro en in 2018 is dat 600 euro. Dit geeft een verschil van bijna 3000 euro. Dit
heeft te maken met het openluchtspel van toneelvereniging ’t Buurtschap. Lintelo speelde één avond
en één avond trad Irene van der Aart in 2018. Irene was vrij duur, duurder dan de toneelvereniging
normaal is (+900 euro). Desondanks was de opbrengst van beide avonden helaas beduidend minder
(normaal 2 dagen uitverkocht). De uitgaven waren dit jaar hoger en we hadden minder inkomsten,
maar dit werd verwacht en was ingecalculeerd (1x in de vijf jaar openluchtspel).
De verhoging van de contributie vangt dit grotendeels op: 1300 euro meer binnengekregen in
vergelijking met 2017. Daarnaast dit jaar erg goed gedaan met de verkoop van de advertenties in het
Oranjeboekje (3500 vs. 4100 euro). Dit levert totaal 2000 euro meer op. De 1000 euro die jaarlijks
voor het jubileumjaar zou worden gereserveerd, is dit jaar niet gereserveerd. Dat compenseert de
3000 euro die we tekortkwamen door toneel.

Het resultaat is uiteindelijk, -400 (i.p.v. +500 euro in 2017). We vinden dat het “probleem” van toneel
goed is opgevangen.
Echte grote tegenvallers kunnen we opvangen, maar het is ook niet de bedoeling om flink te sparen.
We willen het uitgeven aan leuke feesten.
2019 wordt naar verwachting weer positief afgesloten: toneel van Sinderen, contributie en goede
opbrengsten uit de advertenties.
Twee zaken die uitgelicht werden waren de kosten voor de bestuursvergaderingen en de huur van
het Buurtschapshuis (BSH):
- De 200 euro die staat gereserveerd voor de bestuursvergaderingen wordt niet direct
uitbetaald, maar gebruikt om iets leuks te doen. Vaak werd dit in het ene jaar gereserveerd
voor het jaar erop (want dan is pas het uitje). Feestje van 2018 is dus in 2017 al uit de kas
gehaald. Beter om dit in hetzelfde jaar direct uit te geven om zo geen gedoe te hebben met
envelopjes reserveren.
- Verschil huur BSH had te maken met wanneer de rekeningen komen, want die komen
wisselend binnen.
- Verslag kascommissie (Henk Tolkamp en Martien Essing):
Henk Tolkamp “kapt ermee, want er is niks aan, want alles klopt
”. Martien geeft aan dat het er
voortreffelijk uitziet. Applaus in de zaal.
- Vaststellen financieel jaarverslag
Het verslag is vastgesteld.
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie:
Henk Tolkamp treedt af. Martien Essing wil dit nog een jaar doen. Martien zegt al gestart te zijn met
de voorbereidingen. Wim Bulsink wil de kascommissie versterken.
7. Commissie kinderspelen
Afgelopen jaar (2018) was er het thema circus. Er was een piste gemaakt, schmink in het midden,
met de spelletjes eromheen. Er was popcorn die kinderen zelf konden scheppen. Spreekstalmeester
en een ballonnenclown. Positief dit jaar: de locatie op het veld, tussen draaimolen en het schieten. Er
was meer contact met de rest van het veld. Er zijn twee mensen die stoppen: Bernadien Luiten
(vervanging: Harriët) en Heidy Koster (nog geen vervanging). De commissie ziet er nu dus als volgt
uit: Doortje, Hans Willem, Ankie, Annelies en Harriët. Als mensen het leuk vinden om deze commissie
te ondersteunen, dan horen we dat graag, want alle hulp is welkom.
8. Bestuursverkiezing
Martin Keuper en Henrike Bulsink zijn aftredend en herkiesbaar. Ze willen het nog twee jaar doen.
Aftredend als penningmeester: Ron Smits. Als nieuwe penningmeester draagt het bestuur voor:
Marieke te Lindert – Migchelbrink. Op deze manier hebben we een goede overdracht, omdat Ron
nog één jaar in het bestuur zit.
Monique heeft aangegeven zich volgend jaar niet herkiesbaar te stellen. I.v.m. gezondheid heeft ze
besloten niet nog twee jaar verder te gaan. De belasting is te groot. Een bewuste keuze.
Volgend/Komend jaar gaan we dus op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

9. Vendeliers
Hendré heeft geen bijzonderheden te melden en de andere aanwezige vendeliers ook niet.
Afgelopen jaar redelijk wat gezwaaid. Ook enkele moeten afzeggen i.v.m. onderbezetting, maar daar
is helaas niks aan te doen. Het is prettig dat de leden de feestelijkheden nu goed doorgeven aan het
bestuur/de vendeliers.
10. Oranjefeest 2019
We zijn afhankelijk van de vrijwilligers en hebben een warm gevoel overgehouden aan afgelopen
jaar. Het bestuur wil de aanwezige vrijwilligers hartelijk danken en ook de sponsors bedankt. Zonder
jullie geen feest.
Hoe is de appgroep bevallen? > Goed. Daar gaan we dus mee door.
Hopelijk kunnen we dit jaar ook weer een beroep op jullie doen.
Activiteiten komend jaar:
- Koningsdag: zal dezelfde opzet hebben als altijd: Vrijmarkt, fietstocht (uitgezet door Jan
Brouwer en Ger Jansen), Sinderen’s Got Talent en Kindervermaak. Het Geluid komt
hoogstwaarschijnlijk terug. Voor Sinderen’s got Talent worden volwassenen opgeroepen om
zich ook aan te melden met een leuke act. Liveband Onwies komt dit jaar Koningsdag weer
afsluiten. Nu het op zaterdag is verwachten wij dat mensen zullen blijven hangen, daarom is
de band er dit jaar weer.
Oranjefeest:
- Ons eigen toneel is er dit jaar weer: toneelavond op de woensdag- en op de
donderdagavond.
- Vrijdagavond gaan we de koningin ophalen aan de Toldijk.
- Vrijdagavond willen we Sinderen Live weer proberen op te zetten en als dat niet haalbaar is
gaan we op zoek naar een leuke band.
- Zaterdagavond band is nog niet bekend, zijn we nog mee bezig.
- Zaterdag overdag: we zoeken nog steeds naar nieuwe attracties. Dit is niet gemakkelijk, want
de kermisexploitanten kennen elkaar allemaal onderling en je kunt lastig anderen/nieuwe
mensen benaderen: je wordt altijd teruggebeld door Hofstee. We zijn op zoek naar iets
origineels. Botsauto’s worden genoemd en dit hebben we aangevraagd bij Hofstee.
Aanwezige leden geven aan dat dit waarschijnlijk te duur is. Er zijn namelijk al eerdere
pogingen ondernomen, maar de bedragen waren toen 3000 à 4000 euro en dat is veel te
veel.
Westendorp heeft een zweefmolen, dit is misschien leuk. De draaimolen blijft sowieso.

-

Speerpunten voor komend jaar: we moeten de jeugd hebben, want dan hebben we de
toekomst. Daarom zoeken we alternatieven. Mocht je goede ideeën hebben, laat het ons
alsjeblieft weten.
Verder denken we aan een tussentijdse activiteit. Bestuur zat nog niet op één lijn, wat vinden
de leden ervan? Er wordt wat gebrainstormd: Een extra feestavond in het BSH met een leuke
band. Een soort bierfest of een extra fietstocht met koffieconcert worden ook genoemd. Ook
het Frühshoppen op zondag na het Oranjefeest komt voorbij. Op zondag ontbijten en daarna
bier. In de Heurne en in Varsseveld is dat een succes. Maar dan zitten we wel met het
opruimen dat dan op maandag plaats zou moeten vinden.
Een andere dag zou goed kunnen. Zijn we allen fit. Liever niet op een zondag wordt gezegd.
Welke tijd van het jaar? Februari wordt genoemd. Nieuwjaarsborrel van Sinderens Belang
was een groot succes. Mogelijk kunnen we volgend jaar met alle verenigingen wat doen, dan
heb je de mensen al binnen. Jong en oud kon ’s middags. Receptie combineren met

feestavond wordt misschien wel lastiger. Eventueel is dat te combineren met frühshoppen.
Met meer verenigingen heb je wel meer mensen dus dan is combineren misschien toch wel
mogelijk. Inlooppartij (feestavond na afloop) maar doodbloeden van een feest is niks aan.
“Als je het niet probeert, weet je het nooit”
a. Verzekering
Afgelopen jaar kwam de verzekering voor de motorvoertuigen ter sprake. Alle motorvoertuigen
moeten verzekerd worden als ze meedoen in de optocht en hier moet je je apart voor verzekeren. In
Varsseveld hebben ze voor de complete optocht één verzekering. Vorig jaar bleek het heel duur te
zijn, 180 euro per voertuig. Op onze nieuwe aanvraag nog geen gehoor gekregen. Zijn ermee bezig
om uit te zoeken wat het ons zou kosten als we het op de manier van Varsseveld doen. Tweede
aspect: allerlei eisen aan de wagens, hekken tot bepaalde hoogte, bescherming om de wielen, etc.
In Varsseveld waarschijnlijk gesponsord door de Univé. Eisen zijn wel enorm streng, allerlei keuringen
tijdens het bouwen, op remmen, aandrijvingen (door een verzekeringsexpert i.s.m. de AOV,
informeel maar wel een controle).
We hebben een aansprakelijkheidsverzekering maar alles met een motor is niet door ons verzekerd.
Ook als je zelf verzekerd bent en er valt een kind af, ben je alsnog niet verzekerd.
Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat wij het niet verzekerd hebben. Zijn het aan het
uitzoeken, maar degene die het voertuig rijdt of aanbiedt moet het nu zelf regelen. In Harreveld
moet je als bestuurder aantonen dat je verzekerd bent, anders mag je niet meerijden in de optocht.
“Het gaat goed tot het verkeerd gaat.”
Plan voor het gehele feest moet ook klaarliggen voordat we vergunning krijgen. Je moet in dit geval
doemdenken en het goed regelen.
Is er misschien een tussenpersoon in de vereniging die dit op zich kan nemen?
Wij moeten het aan alle deelnemers laten weten en overleggen.
Vraag aan de leden: moeten we ons formeel gaan vastbijten in dit vraagstuk en ons gaan verzekeren?
Univé als collectieve verzekering gaan we bekijken. Wachten ook nog reactie af van de huidige
verzekering.
Kunnen twee dingen doen: in het boekje zetten dat iedereen zelf verantwoordelijk is of verzekering
uitzoeken en gaan verzekeren. Het eerste is sowieso goed om te vermelden. Als men een officieel
bewijs moet laten zien dat men verzekerd is, wordt de optocht er niet langer van. Zonder bewijs is de
vereniging aansprakelijk. Als er iets gebeurt, dan zijn we als vereniging failliet.
We gaan er serieus mee aan het werk, hoe zit het juridisch als we het niet kunnen regelen en hoe
zouden we het moeten regelen.
In Limburg zijn de grote optochten op eigen risico weet Monique. De bouwers denken er zelf ook
goed over na over na zegt Henk Tolkamp: meer aandacht besteden aan “hoe veilig is onze wagen?”
Andere optie: geen voertuigen toegestaan, zelf trekken.
Er wordt het e.e.a. uitgezocht en we gaan ermee aan de slag.

11. Rondvraag
- Is het misschien mogelijk om op zaterdag één thema te hebben. In Lintelo was er afgelopen
jaar een Tirolerthema, van optocht tot avondfeest.
- Fladderschietpaal moet naar worden gekeken. Stond niet goed of is versleten, want de
lepeltjes kwamen weer omhoog en telden daarom niet. Is al opgelost volgens Joop Weening.
- Je kunt je al opgeven voor Sinderen’s got talent.
- Vogelknuppelkoning Martien Essing heeft overleg gehad met de knuppelkonigin en ze
vonden de vaandelhulde en de muziek erg mooi. Martien biedt ons tijdens de vergadering
iets aan: Twee nieuwe palen voor het vogelknuppelen, een blauwe voor de mannen en een
rode voor de vrouwen. Bij de mannen was het een enorm lompe paal dat zorgde ervoor dat
het lastig in de grond te krijgen was. In deze nieuwe ontwerpen is aan alles gedacht.
- Gemeentelijk Koningsschieten: datum is nog niet bekend, maar in het weekend van
moederdag normaal (10/11 mei). Anniek neemt contact op met de organisatie om de datum
te checken.
- Eerste consumptie is op rekening van de Oranjevereniging.
- Er liggen fotoboeken om in te zien en de aanwezige leden worden bedankt voor de inbreng
en aanwezigheid.
- Graag nog allemaal even de presentielijst tekenen.
12. Sluiting
Voorzitter Martin Keuper sluit om 21.20 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de
komst.

Voor akkoord:

De voorzitter
Martin Keuper

De secretaris
Anniek Ankersmit

